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Lezen is belangrijk, maar lezen is vooral ook heel 
erg leuk. Met de kinderpodcast Leesbeesten & 
Luistervinken brengen we nog meer leesplezier in 
jouw klas.  Beluister alle afleveringen op 
www.leesbeestenenluistervinken.nl. Hier vind je 
ook alle lesbrieven. Volg ons ook op Instagram 
@leesbeesten_luistervinken.

In deze serie podcasts staat het gesprek tussen 
kinderen en kinderboekenschrijvers centraal. Ga 
aan de slag met lees- en luistervaardigheden en 
werk ondertussen ook aan digitale geletterdheid 
in de klas.  Deze lesbrief is geschikt voor groep 6, 
7 en 8. Je kan zelf bepalen hoe lang de les duurt 
door bepaalde opdrachten wel of niet uit te voeren. 
Onder aan de lesbrief zit ook een werkblad voor de 
leerlingen.  Zie hieronder een opdrachtenoverzicht.

L E S B R I E F !

Podcast met
Bette Westera

Voorbespreking - 5 minuten 

Opdracht 1: Luistervinkopdracht - 25 minuten 

De luistervinkopdracht is een plenaire opdracht waarbij de hoofdgast wordt geïntroduceerd 

en onderzocht. Hierbij maken de leerlingen stap 1 tot en met 3 op hun werkblad. 

Opdracht 2: Speurhondenopdracht - 30 Minuten 

De speurhondenopdracht bestaat uit de laatste stappen van onderzoekcyclus, stappen 4 

tot en met 8 van het werkblad. Deze opdracht kan op de weektaak of plenair besproken 

worden in de klas. Reken voor het bespreken in de klas wat meer tijd.  

Opdracht 3: Leesbeestenopdracht - 25 Minuten 

In de leesbeestenopdracht gaan de leerlingen nog meer boeken ontdekken. Deze opdracht 

kan ook los ingezet worden, of bij gebrek aan tijd weggelaten worden.  

Opdracht 4: Duizendpootopdracht - 15 Minuten 

Bij de duizendpootopdracht gaan leerlingen creatief aan de slag met boeken, verhalen, of 

een andere thema uit de podcast. 

Opdracht 5: Huismusopdracht - in eigen tijd van leerling

De huismusopdracht is een opdracht die de leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Het kan worden meegegeven als huiswerk, het kan op de weektaak of het kan als extra 

opdracht worden ingezet als een leerling even tijd over heeft. 

Boekentips - 5 minuten 

Bij de boekentips kan je de nieuwste vijf boeken uit de BoekenCast Top5 bespreken. 

http://www.leesbeestenenluistervinken.nl
http://www.leesbeestenenluistervinken.nl
https://www.instagram.com/leesbeesten_luistervinken/
https://www.cubiss.nl/
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1) Luistervinkopdracht
       Benodigdheden: digibord, website Bette Westera, link naar de podcast, werkblad  

       voor de leerlingen 

Introduceer de podcast met de vraag wat de leerlingen van Bette Westera weten. Wie kent 

deze schrijfster? Toon op het digibord de website van Bette Westera en laat de boeken zien 

die zij heeft geschreven. Wie heeft er een boek van haar gelezen? Welk boek zouden ze 

willen lezen als ze naar de verschillende boekomslagen kijken? Klik op de button ‘Verhalen’ 

en kom van alles te weten over de familie van Bette. Klik op een van de schilderijen en 

laat de leerlingen verhalen van en over Bette’s familie lezen. Luister daarna samen met de 

leerlingen naar de podcast. Pak het werkblad erbij. Doorloop de eerste drie stappen op het 

werkblad en bespreek daarna de antwoorden in tweetallen of met de hele groep.  

2) Speurhondopdracht
         Benodigdheden: werkblad voor de leerlingen

Bespreek met de leerlingen welke drie onderwerpen zij hebben omcirkeld 

bij stap 3 op het werkblad. Laat de leerlingen één onderwerp kiezen waar 

zij meer over willen weten. Doorloop daarna stap 4 tot en met 8. Hieronder 

vind je een lijstje van onderwerpen die je kunt aandragen aan de leerlingen 

die niet op gang komen bij het kiezen van een onderwerp dat ze willen 

onderzoeken. • Kinderboekenweek

• Beroepen

• Toverdrank

• Van gedaante wisselen

• Bekroonde boeken

• Kunstverhalen

INHOUD PODCAST

• 00:00 min. - Intro Leesbeesten & Luistervinken

• 00:43 min. - Interview Bette Westera

• 09:46 min. - Interview Djenné Fila

• 16:54 min. - Interview Gershwin Bonevacia

• 25:26 min. - BoekenCast Top 5 met Aisha Plein

• 33:30 min. - Afsluiting Leesbeesten & Luistervinken

http://www.bettewestera.nl
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


a) Bette Westera vertelt over het schrijven van het Kinderboekenweekgeschenk bij het thema 
‘Worden wat je wil’. Zij vond het een makkelijk thema om er een verhaal bij te schrijven. Welk 
verhaal kunnen de leerlingen bij dit thema verzinnen? Laat de leerlingen hierover een woordweb 
maken. Op haar website geeft Bette Westera ook schrijftips en uitleg bij tien moeilijke woorden 
die te maken met het schrijverschap.

b) In 2021 bestaan de Griffels 50 jaar. Een zoekopdracht voor kinderen: Welke Gouden 
Griffels zijn er vanaf 1971 uitgereikt? Tip: overzicht in Wikipedia. Hiervan kan een mooie 
poster gemaakt worden. Welke boeken zijn nog in de (school)bibliotheek aanwezig? Zo 
staan ‘gouden titels’ opnieuw in de belangstelling. Een andere suggestie: splits een aantal 
Gouden Griffel-titels in tweeën en schrijf deze in twee kolommen op het (digi)bord. De 
leerlingen proberen samen de juiste titels bij elkaar te zoeken: 
Kruistocht >>>>>> in spijkerbroek 
De dans >>>>>> van de drummers  
Het raadsel van alles wat leeft en de stinksokken >>>>>>  van Jos Grootjes uit Driel 
Koning >>>>>> van Katoren  
Krassen >>>>>>  in het tafelblad.

3) Leesbeestopdrachten
        Benodigdheden: link naar de schrijftips van Bette Westera, digibord, pen en 

papier, gedichtenbundels.

Reflecteren
Maak tijd voor reflectie. Aan het einde van de les zet 
je een timer op vijf minuten. Bespreek met de klas de 
volgende vragen:

• Wat vond je moeilijk?
• Wat ging goed tijdns deze les?
• Wat heb je uit deze les geleerd?
• Wat zou je volgende keer anders      
   doen?
• Wat heb je daarvoor nodig?
• Kun je met wat je hiervan hebt         
   geleerd ook iets in andere vakken?
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Kinderboek vertaald door Gershwin Bonevacia:

Kinderboek vertaald door Gershwin Bonevacia:

• Zo klinkt verandering - Amanda Gorman
Kinderboeken geïllustreerd door Djenné Fila:

• De Vuurvogel - Bette Westera
• Het beest met de kracht van tien paarden - 

Lida Dijkstra• In de schaduw van Toet - Lida Dijkstra

• Onder de golven - Linda Dielemans

c) Gershwin Bonevacia is stadsdichter van Amsterdam en vertelt in de podcast over ‘spoken word’, 
de kunst van het voordragen. Welke leerlingen vinden het leuk om op een podium een gedicht 
voor te dragen? Hoe zorg je dat de tekst nog mooier en sterker wordt? Door bijvoorbeeld je handen 
te gebruiken en je stem harder-zachter-snel-langzaam te laten klinken. Laat twee of drie leerlingen 
een zelfgekozen gedicht voordragen. 

http://www.bettewestera.nl/schrijftips/
http://www.bettewestera.nl/vijf-tips-voor-als-je-zelf-schrijver-of-schrijfster-wil-worden/
http://www.bettewestera.nl/schrijftips/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


Bette schrijft veel verschillende boeken, zo ook kunstboeken; boeken die zijn geïnspireerd door een 
expositie of collectie van een kunstenaar. Bijvoorbeeld haar boek Jawlensky Haar Ogen. In deze 
duizendpootopdracht kunnen kinderen zelf ook een verhaal schrijven, geïnspireerd op kunst, en zo 
hun eigen kunstverhaal maken. 
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4) Duizendpootopdracht
        Benodigdheden: laptop of pen en papier, printjes van schilderijen, kunstboeken of 

digibord. 

TIPS!
Geen tijd om op zoek te gaan naar verschillende schilderijen? Enkele tips:
• Der Wanderer über dem Nebelmeer - Caspar David  Friedrich
• Caféterras bij nacht – Vincent van Gogh
• Meisje voor een spiegel – Pablo Picasso
• Het uiteenvallen van de volharding der herinnering  – Salvador Dali
• Meisjes op de pier – Edvard Munch 
• Bos bij Oele – Piet Mondriaan
• Automat– Edward Hopper
• De schilder in zijn atelier – Rembrandt van Rijn

Print voor de kinderen verschillende afbeeldingen van schilderijen uit, bijvoorbeeld uit de tips 
hieronder. Hang deze voor in de klas op. Je kunt de afbeeldingen ook naast elkaar zetten in 
bijvoorbeeld een PowerPoint slide en ze projecteren, of haal kunstboeken uit de bibliotheek 
en verspreidt deze in groepjes onder de leerlingen. Mocht je in de toekomst een museum 
bezoeken met je klas dan is dit ook een leuke opdracht! 

De kinderen kunnen nu een eigen verhaal schrijven, geïnspireerd op de schilderijen die ze zien. Willen ze 
een verhaal schrijven over één schilderij? Combineren ze de inspiratie van twee schilderijen? Of springen ze 
in het verhaal van schilderij naar schilderij? Het is allemaal aan de leerlingen. De een schrijft misschien iets 
over de kunstenaar, of over het schilderij dat weet dat het een schilderij is, de ander schrijft misschien iets 
over een specifiek persoon in het schilderij. Alles is goed. 

Afhankelijk van de tijd kun je de kinderen een voorschrift geven over hoe lang het verhaal moet zijn.

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


TIPS VOOR LEERKRACHTEN
• De Grote Vriendelijke Podcast in aflevering 21 gast: Bette Westera
• Kinderboekenweek.nl en Kinderboekenweek.nl/school
• Instagramaccount Aisha Plein @inclusievekinderboekenclub
• Jeugdbibliotheek.nl
• Boekenzoeker.be
• Lessuggesties bekroonde boeken 2021
• Leesbevordering in de klas.nl
• Dewaanzinnigepodcast.nl
• Recensies jeugdboeken: jaapleest.nl
• Mediawijsheid.nl: voor o.a. meer informatie over informatievaardigheden
• Kijk op kinderpodcasts.nl voor meer leuke podcasts
• Neem contact op met de lees-mediaconsulent van jouw bibliotheek en 

informeer naar mogelijkheden bij de podcast Leesbeesten & Luistervinken
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5) Huismusopdracht
        Benodigdheden:  papier, teken- en schrijfgerei 

In de podcast vertelt Bette over haar boek voor het Kinderboekenweekgeschenk: Tiril en de 
Toverdrank. In dit boek ontdekt Tiril rond haar tiende verjaardag dat ze van gedaante kan 
veranderen. Deze gave gebruikt ze om samen met een vriendje naar de toverdrank te zoeken, 
waarmee ze hun dorp kunnen redden.

Van gedaante veranderen kan je helpen, door bijvoorbeeld een groot gedaante te worden bij 
gevechten, en een klein gedaante als je ergens snel tussendoor wil lopen. Laat de kinderen nadenken 
in welk gedaante zij zouden willen veranderen? En wie of wat zouden ze dan overwinnen? 

De kinderen kunnen thuis hun nieuwe personage/situatie tekenen. Hoe groot zijn ze? Zijn ze nog 
menselijk? Gebruiken ze zintuigen nog op dezelfde manier? Om het toe te lichten, kunnen de 
kinderen ook een kort verhaal of enkele woorden erbij schrijven. De tekeningen kunnen in de klas 
opgehangen worden en de leerlingen kunnen een kleine toelichting bij hun tekening geven.

TIP: Luisterboeken
Wil je jouw leerlingen ook laten luisteren 
naar verhalen? Bette Westera leest zelf 
haar gedichten uit Doodgewoon voor. 
Haar verhalen De Vuurvogel (geïllustreerd 
door Djenné Fila) en Arme Rijk zijn ook 
als luisterboek beschikbaar in de online 
bibliotheek-app. 

TIP: Boekenreismachine
De Bibliotheek FlevoMeer maakte een 
gratis online escaperoomspel voor 
bovenbouwleerlingen van de basisschool. 
Met de mysterieuze boekenreismachine van 
de bibliotheek ga je op avontuur naar verre 
oorden en wonderlijke werelden. Daar 
moet je verschillende puzzels oplossen 
en ontmoet je personages die je kunnen 
helpen om de trofee van de bibliotheek 
weer terug te krijgen. 

http://Kinderboekenweek.nl
http://Kinderboekenweek.nl/school
https://www.instagram.com/inclusievekinderboekenclub/
http://Jeugdbibliotheek.nl
http://Boekenzoeker.be
https://www.leesplan.nl/nl/basisonderwijs/praktische-tips
https://leesbevorderingindeklas.nl/
http://Dewaanzinnigepodcast.nl
https://jaapleest.nl/
http://Mediawijsheid.nl
https://kinderpodcasts.nl/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.onlinebibliotheek.nl/zoekresultaten.catalogus.html?q=Bette%20Westera
https://www.onlinebibliotheek.nl/zoekresultaten.catalogus.html?q=Bette%20Westera
https://www.boekenreismachine.nl/
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Cubiss en Radiorakkers
Leesbeesten & Luistervinken is een initiatief van Cubiss en wordt in samenwerking met 
Radiorakkers uitgevoerd. Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken 

rondom lezen, leren en informeren. Radiorakkers is het eerste media-educatieplatform van 
Nederland dat samen met kinderen radio en podcasts maakt.  

Waarom deze podcastserie?
Het vergroten van leesplezier, taalvaardigheid en digitale geletterdheid staat centraal in deze 
podcast.   

We willen dat meer kinderen met plezier gaan lezen. Want wie meer leest, leest beter en wordt 
daardoor beter in taal. Dat geldt niet alleen voor zelf lezen, maar ook voor voorlezen en het 
bespreken van boeken. In deze podcast praten kinderen over boeken en verhalen met hun 
favoriete kinderboekenschrijver. Dat is niet alleen belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. De 
kinderboekenschrijvers en -illustratoren zijn echte leesbevorderaars. 

Bij iedere aflevering van de podcast zit een thuisbrief met verwerkingsopdrachten die kinderen 
samen met hun ouders kunnen doen. Hiermee stimuleren we de ouderbetrokkenheid. 

Werken aan taal en media
Deze podcast gaat over lezen, maar leerlingen werken tegelijkertijd aan andere vaardigheden, 
zoals mondelinge taalvaardigheden. Het luisteren naar een podcast nodigt kinderen uit actief 
na te denken over wat er gezegd wordt. Dat doe je door kinderen te stimuleren gericht en op een 
bepaalde manier te laten luisteren naar aanleiding van een opdracht. Daarnaast draagt het kritisch 
en begrijpend luisteren bij aan woordenschatontwikkeling. Kortom: door ook te luisteren én zelf te 
reproduceren, beklijft taal beter bij kinderen.  

Ook digitale vaardigheden komen aan bod. We laten de leerlingen extra informatie zoeken en leren 
ze meer over het medium radio en podcast.  

Iedere kind een lezer
Een goede basiskennis en -begrip van taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de 
maatschappij, nu en in de toekomst. Lezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van 
kinderen.  Lezen prikkelt de fantasie en creativiteit. 

Kinderen lezen helaas steeds minder vaak en met steeds minder plezier. En daardoor gaat hun 
leesvaardigheid hard achteruit. Kinderen die onvoldoende lezen lopen kans om als volwassene 
laaggeletterd te zijn. Die trend moeten we zien te keren.  

Goed kunnen lezen is een bewezen succesfactor voor het leven. Daar kun je niet vroeg genoeg mee 
beginnen! Er ligt een belangrijke taak bij het onderwijs en haar partners zoals bibliotheken om dit - 
samen - te bereiken.

Meer weten? Kijk op www.cubiss.nl en www.radiorakkers.nl

 TIPS...

• Organiseer aanvullend op deze podcast een  

workshop over podcasts of radio maken. 

• De podcast is te vinden via www.leesbeestenenluistervinken.nl  

en via het Leesbeesten & Luistervinken-kanaal op Spotify.

Mede mogelijk gemaakt door

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://manonsikkel.nl/
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B O E K E N T O P  5  

Uit de podcast 
met

Bette Westera

KinderBoekenCast Top 5
5 tips van Aisha Plein van het Instagramaccount 

@inclusievekinderboekenclub

1 - Wereldkinderen 
 Tom Adams, Sarah Walsh

2 - Mag ik naast je zitten?
 Sarah Weeks, Gita Varadarajan

 3 - Sala & Monk. Ons samen 
 Neske Beks, Hedy Tjin
 4 - Let goed op
 Jason Reynolds 
 5 - Het meisje dat op een olifant ontsnapte  

 Nizrana Farook

1 2 3 4 5

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.422941700.html/alles-wat-was/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.422918180.html/drama-queen/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.418840547.html/het-werkstuk-of-hoe-ik-verdween-in-de-jungle/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=Paulie%20Fink
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.423058266.html/de-wilde-robot/
https://www.instagram.com/inclusievekinderboekenclub/


 Stap 1: Introductie - Wat weet jij al van de schrijver in de podcast?

 
Stap 2: Luisteren - Wat heb je gehoord in de podcast? Vul de woordspin in. 

 

Stap 3: Omcirkel in de woordspin 3 dingen die je interessant vindt en waar je meer 
              over wilt weten.

LEESBEESTEN
LUISTERVINKEN&W E R K B L A D  

Bette 
Westera

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


Stap 4: Kiezen - Kies één van de omcirkelde woorden. Wat wil je hier nog meer over weten?

Stap 5: Brongebruik - Welke bronnen ga je daarvoor gebruiken?

Stap 6: Informatie zoeken - Zoek de informatie op via de bronnen die je bij stap 5 gekozen hebt. 

Stap 7: Opschrijven - Schrijf op welke informatie je bij stap 6 gevonden hebt.

Stap 8: Controleren - Controleer stap 4. Heb jij een antwoord gevonden op jouw vraag?

LEESBEESTEN
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SPEURHONDOPDRACHTEN

Welk boek uit de  top 5 

wil jij lezen?

..........................
.................

..........................
.....................

..........................
..................

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl

